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ÚVOD 
  

Milí farníci, brzy budeme ve vsetínské farnosti prožívat výročí 80 let od 
posvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie, proto si dovoluji napsat následujících 
několik myšlenek, které vystihují místo a poslání chrámu v křesťanství. 

V roce 70 po Kristu nastává pro židovský národ žijící v Judsku obrovská 
katastrofa: římská vojska zničila jeruzalémský chrám: centrální místo židovského 
náboženství je zničeno, je srovnáno se zemí místo o němž Židé věřili že je tím 
jediným, kde Bůh jistotně přebývá. To, co bylo katastrofou pro židovský národ té 
doby, neohrožuje křesťany, kteří nejsou omezeni na jeden konkrétní prostor, jeden 
chrám. Zatímco Židé ztrácí „centrum“ svého náboženství, kultury a národa, 
křesťanství se šíří po celém tehdy známém světě, neboť není omezeno a vymezeno 
konkrétním místem: Bůh touží skrze osobu Krista přijít do všech částí světa. 

Jediným a prvotním chrámem křesťanské bohoslužby je sám Kristus, jeho 
tělo: tělo které přijal („Slovo se stalo tělem“) a které za nás vydává („Dokonáno jest!“). 
A Kristus se touží s námi setkat také tělesně. To je ostatně kořen křesťanské 
bohoslužby: nejsme omezeni jen na naše modlitby, ale s Bohem se setkáváme 
v lidském těle. Proto vstupujeme do liturgického shromáždění, proto jsme 
(minimálně) každou neděli zváni vstoupit do chrámu a vstoupit do dialogu s Tím, 
který v Bibli říká: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ (Jan 7,37) Kristus je 
úhelný kámen, na kterém stavíme my sami sebe – jsme všichni jednotlivými 
stavebními kameny duchovního chrámu, kterým je církev, všichni jsme oživováni 
vanutím Ducha svatého, který dává církvi záruku božského původu. 

Jenže, kde konkrétně lze zažít setkání dvou absolutně rozdílných subjektů, 
totiž Boha a člověka? Je to právě chrám, místo křesťanské bohoslužby, liturgie, která 
nás všechny vtahuje do děje vzájemného setkání a výměny: člověk se dává Bohu a 
Bůh se dává člověku. Každý chrám se tak stává „posvátným“ místem – kde slovo 
posvátné neznamená nic „magického“, ale označuje to co je vyňaté z běžného, 
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profánního, užívání a odevzdané Bohu. K tomuto účel byl před 80 lety posvěcen i 
náš kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

V každém chrámu se setkáváme s mnoha stavebními prvky, které mají 
jedinečnou (praktickou a přitom i symbolickou) funkci při liturgii. Jelikož zde není 
možné uvést všechny, zaměřím se na tři z nich, které bezprostředně souvisí se 
slavením mše svaté: 

Centrální místo zabírá oltář – stůl na kterém probírá druhá část mše svaté, tzv. 
bohoslužba oběti. Tento oltář symbolizuje místo Kristovy oběti a také jeho hrob. 
Oltář je ve středu pozornosti všech přítomných, jelikož se tam odehrává tajemství 
proměnění: chléb a víno jsou proměněny v tělo a krev Krista. Oltář je místem, kam 
přicházíme abychom se z něj nasytili, abychom znovuobnovili vlastní zkušenost: 
potřebuji se sytit, nejsem soběstačný, a proto přicházím a nechávám se sytit 
Kristem. 

Druhým místem, které je v bezprostředním sepětí s oltářem je pult zvaný 
ambon, tedy místo, od nějž jsou předčítána biblická čtení, přímluvy atd. Je to místo, 
kde se nám dává Kristus v podobě slova – slova které sytí naši duši. Slova útěchy, 
naděje, znovuprožití Kristovy oběti a jeho památky. Jáhen či kněz, čtoucí 
evangelium, jsou (v symbolickém řádu) andělem, který stojí u hrobu a ohlašuje 
Kristovým učedníkům: „Byl vzkříšen, žije!“ 

Třetím místem, k němuž bych rád přivedl vaši pozornost, je tzv. sedes, tedy 
židle nebo křeslo na němž sedí předsedající bohoslužby, kněz či biskup. Ti nejsou 
služebníky pro své vlastní schopnosti nebo ze své vůle, ale protože reprezentují (ve 
smyslu „činí přítomným“) Krista, který je jediným legitimním předsedajícím mše 
svaté. A proto sedes je místo které vyjadřuje přítomnost Boha, předsedajícího, toho, 
za nímž přicházíme do kostela.  

Přeji vám všem, ať je chrám „smysluplným“ místem vašeho života, do nějž 
přicházíte obnovit a posílit své spojení s Bohem. Stejně jako je kostel zasvěcen Bohu, 
ať se tak děje s naším vlastním životem – pamatujme, že je nám Bohem darován a že 
žije ze vztahu s ním. 

P. Josef Mikulášek 
  

6. ŘÍJEN 1935 OČIMA KRONIKÁŘE 
  

Konsekrace farního kostela ve Vsetíně – 6. října 1935 – Jeho Milostí Msgre Janem 
Stavělem, svět. biskupem olom. 

Když nedošlo ke konsekraci kostela na sv. Václava 28. září 1935, jak původně 
zamýšleno, stanoveno toto důležité datum na 6. října 1935. 

Jeho Milost Msgre Jan Stavěl, přibyl na Vsetín v sobotu 5. října 1935 provázen 
ceremoniářem arc. radou Petrem Křivákem a katechetou Jos. Šumialem 
z Olomouce. Uvítán byl na náměstí před kostelem pod slavnostní slavobránou – 
děkanem vdp. Frant. Odstrčilem. z N. Hrozenkova, starostou města Josefem 
Sousedíkem, komisařem pol. správy Dr. Brázdou, předsedou katol. konkurečního 
výboru Františkem Rodingerem a místním farářem Josefem Blažkem. 
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Uvítací báseň přednes žák zdejší obecné 
školy Aleš Rodingerů. Po uvítání pan biskup 
poděkoval a shromážděný věřící lid vřele 
pozdravil. Pak setrval delší čas před Svátostí 
oltářní, přenesené již do kostela. Ostatky bl. Jana 
Sarkandera, které při konsekraci vloženy do 
mensy hlavního oltáře, uloženy v místnosti ve 
faře zv. „rondel“. Byla k tomu zvláště vhodně 
upravena. 

Nezapomenutelným zůstane den 6. říjen 
1935, kdy za překrásné pohody byl nově 
opravený kostel slavnostně konsekrován. Zatím, 
co byly konsekrační obřady v kostele , kázal 
shromážděnému lidu poslanec P. Rýpar z Opavy 
a sloužil mši sv. Dojímavým byl průvod ve 
kterém sv. ostatky přinášeny do kostela. Tyto 
nesl kanovník vdp. František Odstrčil. 
Odpoledne bylo pak Jeho Milostí udíleno svaté biřmování. K večeru odejel pan 
biskup do Nového Hrozenkova, kde 7/X udílel také sv. biřmování. 

Pro věřící lid byly vydány na památku obrázky: 
 

 

 
Lid s radostí velkou sledoval památné chvíle. Radoval se, že po dlouhém čase 

bude moci uctívat milovaného Boha v krásné svatyni. Velmi stoupl tou dobou počet 
denního sv. přijímání. Bohu díky. 
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ZMĚNY V DĚKANÁTU 
 

Poslední měsíc školního roku je velni vzácným 
časem - jáhenských a kněžských svěcení a později 
i primicí. 5. července se všichni novokněží 
setkávají na Velehradě, aby poděkovali 
slovanským apoštolům za dar víry a vyprosili si 
Boží pomoc a požehnání na cyrilometodějskou 
vinici. V červenci je pak také čas přesunů a nových 
ustanovení. V tomto „kněžském“ roce zasáhla 
děkanát náhle změna všem dobře známa. 
Z Lidečka v polovině října odešel P. Jan Ston do 
Morkovic  a opačným směrem P. Josef Červenka, 
rodák z Újezdce u Luhačovic.  V červenci pak 
odešel z Halenkova  do  Těšetic u Olomouce P. 
Mgr. Miroslaw Lukasiewicz. Jeho štafetový kolík  
převezme  verbista P. Mgr. Ľudovít FEJA, SVD, 
bývalý misionář v Ekvádoru a rodák z oravské 
dědiny Lokca. V EKUMENĚ došlo také k jedné změně, odešel z Církve bratrské na 
Jasénce kazatel, bratr Karel Fáber do Říčan a přišel pan Tomáš Pospíšil se  svou 
ženou a pěti dětmi, Bůh vám žehnej!                                 

                                                                                                                pf 
 

    VIII. SVĚTOVÉ SETKÁNÍ RODIN - FILADELFIA 2015 
22. - 27. září 2015 
 

2. POSLÁNÍ MILOVAT 
Bůh působí skrze nás. Máme přijímat Boží lásku a 
sami ji ukazovat druhým lidem. Žádá nás, 
abychom se stali jeho svědky a pomocníky v 
tomto díle. Ve vztahu nás učí milovat tak, jak 

miluje on sám. Naším posláním je tedy láska. K tomu je zapotřebí pokory, 
přizpůsobení svého srdce Bohu a dívat se na svět jeho očima.  
Základním biblickým obrazem Boží lásky je manželství. Nejen tento obraz, ale i 
mnoho dalších nám pomáhá zahlédnout hloubku Boží lásky.  Proto Bůh použil 
životního a láskyplného spojení mezi mužem a ženou v manželské smlouvě. Jak 
učil papež Benedikt XVI., "Manželství založené na výlučné a definitivní lásce se 
stává ikonou vztahu Boha k jeho lidu. Můžeme říci, že Bůh stvořil svět proto, aby 
vstoupil do dějin lásky s lidmi. Stvořil ho proto, aby mohla existovat láska." Ve 
starém zákoně se můžeme dočíst, že Bůh nás miluje důvěrně, něžně a toužebně. V 
novém zákoně se dočteme, že Bůh stvořil svět proto, aby se mohl stát člověkem, 
vylít na nás svou lásku a pozvat nás, abychom na oplátku milovali my jeho. Např. 
Píseň písní, která vysvětluje intenzitu Boží lásky k lidu na obraze manželství. 
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Bible není sentimentální ohledně manželské lásky. Manželství mezi Bohem a 
lidem je někdy tvrdé. Zvláště tehdy zapomínáme - li na Boží přikázání. Ale Bůh i 
tehdy je věrný, nikdy nás neopustí, nechává nám otevřenou možnost pokání a 
odpuštění. Neúnavně nás miluje, i když se vytrvale snažíme žít bez něho. Tak i 
křesťanská láska je více než cit. Boží erós je spojen s jeho slitováním a trpělivostí. 
Manželství, láska a Kristova oběť na kříži. Manželství neznamená smlouvat o 
právech. Kristus také miluje nesobeckou láskou, stvrzenou jeho krví na kříži, je 
vzorem pro vzájemnou lásku a službu, bez nichž se neobejde žádné křesťanské 
manželství a žádná rodina. Právě Ježíš, který nás  přijímá, nám ukazuje novou a 
nečekanou definici lásky a dává nám tak nové možnosti, jak žít. 

Jana Kunderová 
 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 
 

Počty dětí a studentů přihlášených do 
náboženství v tomto školním roce ve Vsetíně 
(Polance): 1. třída - 9(4) ; 2. třída - 15(9); 3. třída - 
12(8); 4. třída - 9(10); 5. třída - 8(12); 6. třída - 7(14); 
7. třída – 4(4); 8. třída – 5(14); 9. třída – 5(3); 
středoškoláci -  0; celkem tedy  dětí – 74(78). 
Děkujeme všem rodičům, za přihlášení dítěte! 
Milí rodiče, i tím přispíváte k naplňování svého 
slibu, který jste dali při křtu vašeho dítěte. 

Vybízíme další rodiče, že mohou i dodatečně přihlásit do náboženství své dítě (i 
kdyby nebylo ještě pokřtěné). Mnoho našich farníků bylo pokřtěno v Hošťálkové a 
na Hrozenkově, prosíme i ty přihlaste!!! 
 

VSETÍN (PASTORAČNÍ CENTRUM) 
Úterý:  1. třída - 15:00, 2. třída - 15:45 (Mgr. Eva Dominiková) 
Středa:  3. třída - 14:00 (P. František Král) 
  6. třída – 15:00 –(Mgr. Eva Dominiková) 

      SŠ – 1x za 14 dní v 18:30 (P. Mgr. Antonín Fiala) 
Čtvrtek:  4. třída - 15:00 –(Mgr. Eva Dominiková) 

        5. třída - 16:00 (Mgr. Eva Dominiková) 
          7. 8. 9. třída - 16:00 (P. Mgr. Antonín Fiala) 

 

VALAŠSKÁ POLANKA 
Úterý:         3. třída -  12:30 (Mgr. Jana Srbová) 
Středa:        7.+ 8. třída - 13:20 (Mgr. Jana Srbová) 
Čtvrtek:      1. třída - 11:30, 2. třída - 12:30, 6. třída - 13:20 (Mgr. Jana Srbová)  
Pátek:         4.+ 5. třída - 12:30, 9. třída - 13:20 (Mgr. Jana Srbová) 
 

POZDĚCHOV 
Děti v pozděchovské škole budou mít náboženství v úterý všechny třídy ve 13:45, 
učit bude slečna Mgr. Jana Srbová z Polanky.  
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POZVÁNKY NA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 
 

VSETÍN - DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA za pracovníky i uživatele charitních služeb 
a za požehnání celého charitních díla,  v neděli 27. září 2015 mimořádně v 10:00(8:30 
nebude), celebruje P. Bohumír Vitásek, president ACHO a biskupský vikář pro 
pastoraci nemocných. 

STARÁ BOLESLAV se slaví Národní svatováclavská pouť, pondělí 28. září 2015, 
mše svatá v 10:00, kazatel Mons. Dominik Duka. Vsetín v 7:00 a 8:30, Polanka 9:45, 
Pozděchov 11:00. 

VSETÍN – FARNÍ EXERCICIE  ÚTERÝ - SOBOTA 29. 9. - 3. 10. 2015. 

VSETÍN – pátek 9. října 2015 přednáška Úcta k životu a Antikoncepce – nejen 
proti početí paní Sylvy Bernardové, spoluzakladatelky Hnutí pro život a MUDr. 
Xenie  Preiningerové, gynekoložky. Doporučujeme mladým i rodičům. 

LIDEČKO - sobota 10. října 2015, 9. SETKÁNÍ SCHOL,  v 10:00 mše svatá, 
celebruje P. Stanislav Jonášek SDB. 

VSETÍN -   neděle 4. října 2015 v 8:30, kdy oslavíme 80. výročí posvěcení kostela - 
VSETÍNSKÉ HODY. Celebruje P. Mgr.  Petr Bulvas, biskupský vikář pro pastoraci, 
vykonáme měsíční sbírku na opravu kostela - fary (3 neděli v říjnu bude na misie), 
odpoledne ve 14:00 FARNÍ DRAKIÁDA u vodárny na Sychrově. 

BRNO  - NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES  sobota 17. října 2015. 

VSETÍN - MISIJNÍ NEDĚLE 18. říjen 2015 v 8:30 - mše svatá s misijním průvodem 
a darem na misie, 9:30 společná modlitba Sv. růžence v rámci iniciativy "MILION 
DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC“, 14:30 proběhne misijní růženec a program 
ČLOVĚK  - ČLOVĚKU – ČLOVĚKEM misijních sester  Svatého Ducha z Kelče. 

POLANKA - neděle 18. října 2015 - POLANSKÉ HODY, mše svaté v 7:45 a 9:30, 
9:00 společná modlitba Svatého růžence v rámci iniciativy "MILION DĚTÍ SE 
MODLÍ RŮŽENEC“. 

ZLÍN – JIŽNÍ SVAHY - neděle 25. října 2015, JSME DĚTI TVÉ 2015 přehlídka 
dětských schol a sborů v 16:00. 

VSETÍN - POLANKA - POZDĚCHOV, měsíci ŘÍJNU se doporučuje věřícím 
společná modlitba svatého růžence jako hradba víry proti nevěře a prázdnotě 
života a také most pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a Panně Marii. V Roce 
zasvěceného života se každý den  bude modlit jiná RODINA - SPOLEČENSTVÍ, 
za POVOLÁNÍ z jejího středu  vepředu u sochy P. Marie Fatimské.  Zapište se na 
arch. 

 
 



 

7 

PŘÍPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH A SVÁTOST 
BIŘMOVÁNÍ V DĚKANÁTU V ROCE MILOSRDENSTVÍ 

 

Drazí bratři a sestry, 
 

pomalu se naplňuje Rok zasvěceného života, který 
vyhlásil papež František, aby zdůraznil důležitost povolání 
ke kněžství a zasvěcenému životu. 

V naší vlasti je před námi vrchol Eucharistického roku, 
který oslavíme Národním Eucharistickým kongresem 17. 
října 2015 v Brně. Rok milosrdenství, který začne 8. prosince 
2015, je mimořádnou příležitostí zakusit Boží Milosrdenství v plném rozsahu. 
Proto se otec arcibiskup Jan rozhodl dát příležitost těm, kdo nemají pokřtěné děti 
kvůli jakékoli komplikaci (manželství nesezdané v kostele, svobodné matky, 
zanedbání, tehdejší neshody, lidé s předsudky). Kromě stálé možnosti ve všech 
farnostech bude společná příprava rodičů na křest dětí ve všech děkanátních 
městech. Příprava bude uzpůsobena situaci žadatelů a těm rodičům, jimž 
samotným chybí náboženská výchova, se nabídne pomoc. Podobně v děkanských 
kostelech i dospělí mohou využít příležitost přípravy ke křtu či svátosti biřmování. 
Také je v děkanském kostele pravidelná zpovědní služba každý pátek od 9 do 11 
hodin. 

Při našem děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie příprava na přijetí 
křtu dospělých – katechumenát, probíhá od října každý čtvrtek v 19 hodin a na 
svátost biřmování každý pátek také v 19 hodin. Samozřejmě probíhá příprava 
v každé farnosti, pokud je tam zájem. Při děkanátu v tomto roce je to zcela 
mimořádně. Informace na telefonu 571 411 692 a 731 402 160.  

S přáním Dobra a Pokoje 
                                                      P. František Král, děkan a P. Vlastimil Vaněk, místoděkan 

 

POZVÁNÍ NA NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES  
A VÝZVA K MODLITBÁM ZA SYNODU O RODINĚ 

 

Milovaní bratři a sestry v Kristu, 
 

Eucharistie je zdrojem a vrcholem 
života Kristovy Církve, tedy i křesťanského 
života každého z nás. K posílení tohoto 
vědomí jsme na letošní rok vyhlásili první 
Národní eucharistický kongres v novodobých 
dějinách naší země. Jeho mottem je 
„Eucharistie – smlouva nová a věčná“.       

Nyní se na Vás obracíme se srdečným pozváním na sobotu 17. října 2015, 
kdy kongres vyvrcholí společnou mší svatou v 10:30 v Brně na náměstí Svobody a 
následným průvodem s Eucharistií.  
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Hlavním cílem eucharistických kongresů je veřejně vyznat a především posílit 
a prohloubit lásku věřících ke mši svaté i k ostatním pobožnostem, které jsou s 
Nejsvětější svátostí oltářní spojeny a vycházejí z ní. Po měsících modliteb v 
rodinách, farních, diecézních a řeholních společenstvích se všichni shromáždíme, 
abychom uctili a vyznali skutečnost, že Eucharistie je skutečně přítomnou, živou 
Kristovou velikonoční obětí, obětní smlouvou slavenou v Církvi denně až do konce 
časů. Z Boží vůle se Nejsvětější svátost stává znamením jednoty, poutem lásky Boha 

k člověku, duchovní hostinou a výsostným Božím darem, 
jímž zdarma sytíme svou duši pro věčný život.  
            Proto je toto dnešní pozvání určeno všem věřícím, 
rodinám, duchovním, řeholním komunitám a hnutím a 
všem dalším společenstvím. Chceme Vás vybídnout k 
osobní účasti a zároveň povzbudit ke společné cestě úcty k 
Eucharistii, k ještě hlubšímu vnímání Církve jako 
tajemného Těla Kristova (srov. KKC 789), které se z 
Eucharistie rodí. Podrobnosti o Národním eucharistickém 
kongresu a jeho doprovodném programu najdete na 
internetových stránkách www.nek2015.cz. Srdečně také 
děkujeme všem, kdo se na přípravách kongresu podílejí a 

kdo na tento účel přispěli v celonárodní sbírce o slavnosti Těla a Krve Páně. 
S letošním podzimem je spojena ještě jedna důležitá událost – Svatý otec 

František svolal na říjen do Říma Synodu o rodině na téma Povolání a poslání rodiny v 
Církvi a současném světě. Toto setkání je velmi sledované a mnozí si kladou otázku, 
nakolik ovlivní některé důrazy Církve v jejím učení o rodině. Ve shodě se Svatým 
otcem Františkem Vás chceme především vyzvat k modlitbě za tuto Synodu. 
Modleme se společně za dary Ducha Svatého pro papeže i všechny synodní otce, 
aby závěry Synody na přímluvu Svaté Rodiny beze zbytku odpovídaly Boží vůli a 
jeho úmyslu s člověkem. 

Srdečně Vám za to děkujeme a společně všem žehnáme. V Kristu a Marii  
                                                   Vaši čeští a moravští biskupové 

 
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH 

DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 18. ŘÍJNA 2015 
 

Vážené sestry, vážení bratři, milí spolupracovníci Papežských misijních děl, 
při příležitosti Misijní neděle, kterou budeme slavit příští týden, Vás srdečně 
zdravím. 

Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím 
dělat, abych dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my, když 
uvažujeme o misiích. „Co máme dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s 
nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro nás jen jedna z mnoha sbírek. 
Misijní neděle ale není pouze o sbírce. 

Sbírka je projevem našeho vztahu k misiím. Misijní neděle nás zve k 
vnitřnímu pohledu do světa potřebných. Nechceme mluvit o chudých z jiných 
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koutů světa, o jejich potřebách, strádání, bídě jen kvůli tomu, abychom vzbudili 
soucit. Ten vede jen k povrchnímu pohledu. Rád bych Vás o Misijní neděli pozval k 
pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat. Oni 
sami nejlépe vidí potřeby svého okolí. Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit 
hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat evangelium až na konec světa. 
Narážejí však na překážky, které jsou ale s naší pomocí překonatelné. Nedívejme se 
na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací sponzoři, ale jako ti, kteří jsou s nimi v 
Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich 
spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit je 
modlitbou, přispět jim svým darem, ale také se ve svém okolí snažit o totéž: 
vydávat svědectví Kristu, přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke 
křesťanskému životu hledajícím i těm, kdo na cestu za ním teprve vykročili nebo 
byli v jeho jménu pokřtěni. 

Misijní neděle je pozváním i novou příležitostí k oživení našeho misijního 
postoje, který se projeví podporou misionářů v dalekých zemích i naším zapojením 
do misie v českých zemích. Mladík z evangelia Ježíšovo pozvání nepřijal, a proto 
odešel smutný. Jako nový národní ředitel Papežských misijních děl bych měl velkou 
radost, kdybych příští neděli spolu s Vámi mohl nově přijmout Ježíšovo pozvání k 
účasti na misijním poslání církve. Budu rád, když Papežská misijní díla nebudou 
vnímána jen jako další nadace, která pomáhá potřebným, ale jako živé společenství 
těch, kteří chtějí přinášet Krista dnešnímu světu. 
                                                      Ze srdce Vám žehná 

                                                                                      Leoš Halbrštát, národní ředitel PMD 
 

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC 
Iniciativa dostala svůj název a svůj cíl od sv. Pia, který řekl: "Když se milion 

dětí pomodlí růženec, svět se změní." Toto modlitební setkání se koná každý rok 
vždy 18. října v 9:00 . Vzhledem k časovému posunu probíhá modlitba růžence 
tento den na celém světě nepřetržitě. Děti se shromáždí v našem farním kostele 
Vsetíně, Polance i Pozděchově. V letošním roce připadá 18. října  na neděli, budeme 
se tedy společně modlit slavný růženec. VSETÍN  9:30, POLANKA 9:00, 
POZDĚCHOV 10:30. Prosíme naše milé katechetky, aby s rodiči připravily a 
zorganizovaly naše děti. 

Také naše děti se tak mohou připojit se k dětem na celém světě, aby společně 
svěřovaly v souladu s prosbou sv. Jana Pavla II. problémy svých rodin a všech 
rodin ve světě Bohu a vyprošovaly světu jednotu a smíření. 

Během října -  měsíce Královny posvátného růžence se budeme modlit Svatý 
růženec každý den půl hodiny před začátkem mše svaté, podle toho jak se zapíšete. 
Za Vaše rodiny, na Vaše úmysly a na úmysly otce arcibiskupa. Zapište se prosím 
na arch. Děti se zapojí ve Vsetíně, Polance i Pozděchově, prosíme slečny 
katechetky i rodiče o spolupráci. 
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PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY A MÍSTOPŘEDSEDY ČBK  
K SITUACI MIGRANTŮ 

 

Tiskové středisko České biskupské konference zveřejnilo prohlášení předsedy a 
místopředsedy ČBK k aktuálnímu postupu a prioritám v oblasti pomoci v rámci současné 
migrantské vlny. 

V reakci na nedělní výzvu papeže Františka, kterou plně podporujeme, znovu 
potvrzujeme naši připravenost podílet se na pomoci lidem, kteří jsou nuceni utíkat 
ze svých domovů, a zapojit se do procesu integrace uprchlických rodin do české 
společnosti. V oblasti akutní pomoci jsme již jako církev zapojeni a na déle trvající 
proces integrace cizinců do české společnosti se připravujeme v rámci expertní 
skupiny ministerstva vnitra. 

Děkujeme za modlitební semknutí všech křesťanů i lidí dobré vůle a za 
prosby o útěchu těm, kterým sami nedokážeme pomoct. Zároveň vyjadřujeme 
radost  z aktivního přístupu věřících, z jejich odvahy a ochoty pomoci lidem v krizi. 
Nelze totiž zůstat jen u pasivních debat, je třeba jednat. 

Morálním garantem ČBK pro uprchlíky z krizových oblastí byl jmenován 
předseda rady pro lidská práva Iustitia et Pax biskup Václav Malý. V rámci našich 
příprav aktivní pomoci jsme dnes pověřili Charitu ČR, aby byl nejpozději ke dni 24. 
září 2015 spuštěn registrační web, kde budou shromažďovány nabídky pomoci. 

Charita ČR v současnosti hledá cesty, jak pomoci lidem v oblastech vzniku 
migrační vlny a spolu s Caritas Internationalis se zde podílí na finanční i materiální 
pomoci. Důležitá je také její pomoc uprchlíkům, kteří se již dostali do Evropy a ČR. 

Plně respektujeme roli státu, který má v procesu přijímání a integrace 
uprchlíků primární roli a jsme si vědomi toho, že nelze ignorovat migrační 
legislativu a bezpečnostní hlediska. V souladu s prohlášením ČBK a předsednictva 
ERC ze dne 4. července 2015 jsme však v rámci našich kapacit stále připraveni 
nabídnout maximální pomoc. 

Znovu apelujeme na příslušné mezinárodní a státní autority (především OSN, 
EU), aby nezůstávaly u snahy řešit pouze aktuálně viditelné důsledky, ale zaměřili 
se na koncept dlouhodobé a komplexní pomoci včetně odstranění příčin migrační 
vlny. Klademe také důraz na nezbytnou podporu postižených v jejich domovských 
zemích a vyzýváme k podniknutí dalších kroků zabraňujících nuceným útěkům. 
Jsme připraveni přispět k diskusi při hledání nejlepšího řešení. 

Žádáme farnosti a řády, aby cestou připravovaného registračního formuláře 
nabídly svou pomoc, kterou předem projednají i na úrovni místních samospráv a 
charit. 

Závěrem chceme všechny vyzvat: prověřujme pravdivost informací a šiřme 
pouze informace pravdivé a ověřené. Vyvarujme se příklonu k iracionálním 
projevům ze strany extrémistů a nenechme se opanovat strachem. Hledejme cesty 
pomoci uprchlíkům, ve kterých uvidíme konkrétního člověka s jeho životním 
příběhem. Zodpovědně zvažme dobrou vůli pomoci potřebným s přihlédnutím k 
dlouhodobosti a náročnosti závazku. 
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Také prosíme všechny křesťany, aby neustávali v modlitbách za všechny lidi, 
kteří v zoufalství z různých příčin opustili své domovy. 

Informace bude průběžně podávat Charita ČR. 
V Praze 10. září 2015 

kardinál Dominik Duka, OP, předseda ČBK 
Jan Graubner, místopředseda ČBK 

 

KONTO PRO POMOC CÍRKVE UPRCHLÍKŮM 
 

Církev od nejstarších dob považovala za svou povinnost pomáhat svým 
trpícím a pronásledovaným bratřím. Dobrovolné dary jako příspěvek na pomoc 
diecéze pronásledovaným křesťanům, kteří budou přijati v naší zemi, je možné 
zaslat na níže uvedené konto. 
číslo účtu: 377 688 503/0300 
Variabilní symbol: 911711 
Specifický symbol nebo avízo: jméno osoby 
 

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
 

Chceme vyjádřit Vám všem věřícím z farností Vsetín, Polanka a Pozděchov, 
za vaši dobrou vůli a štědrou dlaň. Přestože máte všichni ve svých farnostech různá 
finanční vydání,  ochotně jste přispěli do  sbírek, o které vás poprosil našim 
prostřednictvím, Váš duchovní pastýř, děkan P. František Král, také člen výboru 
Spolku pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích. Při sbírce jste ve Vsetíně 
přispěli částkou 25.773,- Kč, v Polance 10.310,- Kč a v Pozděchově 6.961,- Kč. I díky 
Vašemu finančnímu daru, mohlo být k dnešnímu dni proinvestováno 5.251.000,- 
Kč. Také děkujeme všem poutníkům, kteří se připojili k výše uvedenému daru.  

Přestože do zimy bychom chtěli mít stavbu pod střechou, bude ještě zapotřebí 
hodně práce a finančních prostředků. Dá-li Bůh, snad s jeho pomocí všechno dobře 
zvládneme, a bude další svatostánek sloužící  k chvále a slávě Boží, a k našemu 
užitku. 

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať všem podporovatelům našeho díla. Za 
Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích Vám děkuje  

Marie Rapantová, předsedkyně. 
 

CENTRUM PRO RODINU „SPOLU“ 
 

Milí farníci, sestry a bratři, jak jistě mnozí víte, působí 
v naší farnosti, potažmo celém děkanátu Centrum pro rodinu 
Spolu. Z pověření otce arcibiskupa a podle jeho pastoračního 
plánu  pro vás připravujeme různé programy, které průběžně 
nabízíme. Srdečně vás proto zveme do společenství, abychom 
se vzájemně obohatili, budovali a upevňovali vztahy, 
prohlubovali víru a  umožnili zažít  křesťanské ovzduší 

dětem, mládeži i hledajícím.  



 

12 

V souvislosti s aktivitami a půpsobením CPRS máme velkou prosbu o 
podporu naší činnosti. Vzhledem k tomu, že fungujeme jako nezisková organizace, 
potřebujeme k získávání dotací co nejširší členskou základnu. Proto, kdo by chtěl 
fungování centra podpořit nejen modlitbou, nalezne ve Farních listech a na webu 
CPRS (www.cprs.cz) členskou přihlášku. Pán odplať každému, kdo vynakládá úsilí 
budovat velkou rodinu dětí Božích. 

Mgr. Marta Řeháková, Bc. Jarmila Hyžáková 
 

 
Společenství dětí, které mají rády pohyb, hudbu, příběhy: 
 

Cvičení pro děti: V rytmu hudby s příběhem (6 -10 let) 
Kdy: každou středu 14.45 hod – 15.45 hod (60 min) mladší 
                                   16.00 hod - 17.00 hod (60 min) starší 
Na závěr kroužku bude připraveno pro rodiče krátké vystoupení       
 - ukázka z toho, co se děti naučily. 
Cvičitel zdravotní tělesné výchovy: Bc. Zdeňka Ševčíková 
Přihlášky a informace na nástěnkách a www.cprs.cz 
 

„SVĚTLUŠKY“ - klub maminek: 
Milé maminky na mateřské dovolené, srdečně vás zvu i s dětmi ke společně 
stráveným chvilkám při modlitbě, tvoření, hrách i k vzájemnému sdílení se, zkrátka 
k hezkému prožití času s dětmi a dalšími maminkami. 
Kdy: každou středu 9:30 – 11:00 
Kde: v klubovně pastoračního domu 
Těší se na všechny: Bc. Jarmila Hyžáková 
Info a přihlášky: jarmila.hyzakova@cprs.cz,  tel. 732 759 973 
 

DRAKIÁDA  
Srdečně Vás zveme na podzimní drakiádu a společně strávené hodové odpoledne. 
Kdy:  v neděli  4. 10. 2015 od 14:00 hod. 
Kde: sejdeme se na kopci nad sychrovskou vodárnou. 
Kromě pouštění draků nás po zbytek odpoledne ve farní zahradě čekají soutěže, 
hry a táborák. Těšíme se na Vás!!! 
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná… 
 

SNOUBENCI! 
Kurz předmanželské přípravy je opět zde! 
„Ten pravý je vždy darem Božím.“ Tato věta může být výzvou k modlitbě díků nebo 
podnětem ke společné chvále Boží. Život v manželství má daleko větší dimenze než jen 
tělesný život a centrem společného života má být Bůh. 
 
Přihlaste se zavčas ke společné formaci. Výrazně snižuje neúspěchy vašeho vztahu. 
Témata a termíny najdete na nástěnce, letácích, a na www.cprs.cz. 
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Vsetín - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

17.00 Svátost smíření 

18.00 „NÁŠ BŮH“ - mše sv. s tematickou promluvou 

ÚTERÝ 
Svátek sv. 
Michaela 
Gabriela 
Rafaela 

19.00 „O dobré zpovědi“ - katecheze, beseda 

8.00 Svátost smíření 

9.00 „MÉ HŘÍCHY A BŮH“ - mše sv. s tematickou promluvou  

17.00 Svátost smíření 

18.00 „BIBLE - SLOVO OD BOHA“ - mše sv. s promluvou  

STŘEDA 

Sv. Jeroným  

19.00 „Jako muže a ženu jej stvořil“ - katecheze nejen pro manžele 

8.00 Svátost smíření 

9.00 „NAŠE CÍRKEV“ - mše sv. s tematickou promluvou 

17.00 Svátost smíření 

18.00 „EUCHARISTIE“ - mše sv. s  promluvou, na závěr adorace 

ČTVRTEK 
Památka sv. 
Terezie od 

Dítěte Ježíše 

19.00 „O modlitbě“ – katecheze, beseda 

8.00 Celodenní výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní 

8.00 Svátost smíření 

9.00 „MÉ UTRPENÍ“ - mše sv. s tematickou promluvou 

15.00 Korunka a Křížová cesta 

16.00 Svátost smíření 

17:30 13. Světová adorace dětí 

18.00 
„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv. s promluvou pro mladé 
lidi, doprovází místní schola 

1. PÁTEK 
Památka sv. 

andělů 
strážných 

19.00 MLÁDEŽ - Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - Redemptoristé 

8.00 Svátost smíření 

8.30 Novéna k Panně Marii Matce Ustavičné Pomoci 

9.00 „MARIA“ – mše sv. s tem. promluvou, pomazání nemocných  
1. SOBOTA 

 
Sobotní 

památka 
Panny Marie 10.00 

Žehnání drobných předmětů náboženské úcty, devocionálií a 
kříže před kostelem. Společná modlitba k získání plnomocných 
odpustků a požehnání na závěr duchovní obnovy. 
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BUDE SE ZÍTRA JEŠTĚ VĚŘIT? 
 

Milí přátelé, to je otázka, kterou můžeme nalézt i v Bibli. Pán Ježíš nám 
pomáhá, ale co děláme my? „Nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“  

Prognózy do budoucnosti nejsou jednoznačné. Z jedné strany průzkumy 
veřejného mínění a statistiky ukazují, že víra a religiozita upadají; ze strany druhé je 
naopak patrné, že v dnešním světě stoupá zájem o osobu Ježíše Krista a jeho 
radostnou zvěst – „evangelium“. 

Nejsem jasnovidec, ale jednu věc si troufám přesto říci: Zítra bude věřit jen 
ten, kdo bude schopen svoji víru obhájit, a to hlavně v nekřesťanském prostředí, ve 
kterém mnozí žijeme.  

Uzavřená křesťanská společnost již náleží minulosti. Křesťan budoucnosti má 
být schopen svoji víru žít i v labyrintu globalizujícího se světa. Proto křesťanství ze 
zvyku, bez osobního vztahu ke Kristu, skutečně nemá budoucnost. Takoví křesťané 
jsou schopni donést zbytky své křesťanské víry až ke konci života, ale často již 
nedokážou „tradiční“ víru předat svým dětem. Dříve či později si jejich děti začnou 
klást otázky, které si oni sami možná nikdy nepoložili: „K čemu je dobré chodit 
v neděli do kostela? Proč máme vlastně křtít své děti? A k čemu je dobrý církevní 
sňatek? Nač přispívat na opravy či budování kostelů? A je vůbec nutné uspořádat 
rodičům důstojný církevní pohřeb?“ Je zřejmé, že mnozí nenajdou na tyto otázky 
kladnou odpověď a vyvodí z toho pro svůj život praktické důsledky – zítra již věřit 
nebudou. Alespoň ne jako křesťané, živé ratolesti, naroubované ke kmeni, kterým je 
Ježíš Kristus.  

V pluralistickém světě, v němž existují nejrůznější životní názory vedle sebe, 
bude mít pevnou křesťanskou víru jenom ten, kdo o Kristu něco ví, plně Mu 
důvěřuje a svoji víru v Něj si dokáže obhájit. Obstojí ten, kdo ví, KOMU a PROČ 
uvěřil.  

Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, 
prosím, toto pozvání k účasti na duchovní obnově, která vám může poskytnout 
nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času 
kladete.  

Exercicie povede člen Kongregace redemptoristů P. Jiří Šindelář, misionář, 
působící t. č. ve Vídni při kostele Maria am Gestade, kde jsou uloženy ostatky sv. 
Klementa Marie Hofbauera, rodáka z Tasovic u Znojma.  

 

Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“ 
 

                                                                   P. Jiří Šindelář, CSsR, farář pro pastoraci Čechů ve Vídni 
 

Více o působení redemptoristů viz.: www.LidoveMisie.cz 
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KŘÍŽ Z ROKU 1783 
 

V loňském roce byl před započetím 
snižování terénu odvezen barokní 
celokamenný pískovcový kříž z roku 1783 
k restaurování. Tento kříž se skládá z pěti 
dílů, které byly rozebrány a pomocí techniky 
odvezeny do ateliéru ak. soch. Miroslava 
Machaly. Ten kříž zrestauroval a začátkem 
září zpět instaloval před kostel. Celá oprava 
byla vyčíslena na 146.500,- Kč. Farnost 
obdržela na toto restaurování dotace z 
Ministerstva kultury z programu Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností 110.000,- Kč. 
  Restaurováním kříže se prodlouží 
životnost této krásné kulturní památky. 
 

ing. Anna Šimčíková, TA 
 
 

FARNÍ KRONIKY 
 

Do našich farních společenství jsme přijali:                                                                    
Martin Kocůrek, *22. 07. 2015 (Vsetín) 

 

Pro Boží požehnání si do našich kostelů přišli: 
Jiří Čokavec, Hovězí a Marie Jakubkovičová, Vsetín, 

12. 09. 2015 (Vsetín) 
Ing. Jan Martinů, Všemina a  Dana Marie Šťastná, Halenkov, 

19. 09. 2015 (Vsetín) 
Pavel Bogar, Hovězí a Lucie Ondrišíková, Valašská Polanka, 

12. 09. 2015 (Valašská Polanka) 
Jan Macháček, Pozděchov a Šárka Karlíková, Pozděchov, 

5. 09. 2015 (Pozděchov) 
 

V našich farních společenstvích jsme se rozloučili: 
Františka Piekniková, roz. Skýpalová,  82 let, †  1. 09. 2015 (Vsetín) 
Františka Chvatíková, roz. Barglová,  68 let, †  7. 09. 2015 (Vsetín) 

Ladislav Liňa, 79 let, † 22. 8. 2015 (Valašská Polanka) 
Josef Rozkol, 79 let, † 3. 9. 2015 (Pozděchov) 

 
 
 
Farní listy vydávají pro svoji vlastní potřebu Římskokatolické farnosti Vsetín, Valašská Polanka a Pozděchov.  
Výtisk neprošel jazykovou korekturou. Příspěvky posílejte do 20. srpna na adresu favsetin@ado.cz  
Výtisk je neprodejný, náklady činí asi 5Kč. www.farnostvsetin.cz; farnost.valasskapolanka.cz   


